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У раду сe дaje преглед основних праваца истраживања у српској
тео лингвистици (на подручју опште лингвистике, србистике и сла ви -
сти ке и страних филологија), са приказом најважнијих резултата по -
стиг ну тих на фун да мен тал ним и апли ка тив ним под руч ји ма про у ча ва ња
је зи ка са кру ма (из син хро ниј ске пер спек ти ве) ко ји се из ла жу у мо но -
граф ским пу бли ка ци ја ма, ра до ви ма об ја вље ним у те мат ским збор ни -
ци ма, збор ни ци ма са на уч них ску по ва и на уч ним ча со пи си ма у Ср би ји,
Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској (са библиографским референцама за
период од 2000. до 2013. године).

Кључне речи: теорија и методологија лингвистике, српска лин гви -
сти ка, теолингвистика, општа лингвистика, србистика, славистика, стра -
не филологије, језик сакралног, конфесионал на мар ки ра ност је зич ких
ни воа, са крал ни фун кци о нал но стил ски ком плекс, ре ли гиј ски дис курс.

1.1. Јед на од ди сци пли на ко ја је у по след ње две де це ни је у сло -
вен ском све ту до жи ве ла сна жан за мах је сте те о лин гви сти ка. Основ ни
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прав ци, ци ље ви и за да ци, као и обје кат ис тра жи ва ња ове на уч не ди -
сци пли не умно го ме су де тер ми ни са ни чи ње ни цом да она пред ста вља
део лин гви сти ке ко ји је те сно по ве зан са те о ло ги јом и ре ли ги о ло -
ги јом, као и дру гим, пре вас ход но дру штве но-ху ма ни стич ким на у ка -
ма. Про бле ма ти ка те о лин гви сти ке об у хва та ве ћи круг пи та ња, ко ја
се мо гу све сти на сле де ће гру пе: (а) про бле ми ре ли гиј ског је зи ка, у
ко је спа да ју пи та ња мо гућ но сти и на чи на вер ба ли за ци је ми стич ког
ис ку ства, раз ма тра ње је зи ка ре ли ги је у це ли ни и је зи ка кон крет них
ре ли ги ја (са крал ни, про фет ски, све то о тач ки, бо го слу жбе ни је зи ци),
пи та ња њи хо ве фо нет ске и гра ма тич ке ко ди фи ка ци је, прин ци пи јел на
пи та ња о мо гућ но сти пре во ђе ња са крал них тек сто ва на дру ге са -
крал не или про фа не је зи ке; (б) про бле ми са крал них тек сто ва, у ко је
спа да ју пи та ња ко ди фи ка ци је кор пу са са крал них тек сто ва (ства ра -
ње ка но на), ве за из ме ђу Све тог Пи сма и Све тог Пре да ња, њи хо ва
за шти та од де фор ма ци ја при ши ре њу и пу бли ко ва њу, про бле ми
фор ми ра ња, раз во ја и функ ци о ни са ња на ра тив не тра ди ци је кон -
крет них ре ли ги ја, жан ров ски си стем и функ ци је са крал них тек сто ва;
(в) лин гви стич ке ко ли зи је ре ли гиј ских прак си, где спа да ју пи та ња
као што су: пи та ња хер ме не у тич ких, ег зе гет ских и оми ли тич ких
тра ди ци ја кон крет них ре ли ги ја, се ми о ти ка об ре да, ри ту а ла и култ не
сфе ре као тек сто ва од ре ђе не ду хов не кул ту ре; (г) про бле ми ко му ни -
ка ци је у са крал ној сфе ри, ње ни ни вои (вер ти кал ни и хо ри зон тал ни) и
об ли ци, вер ски ме ди ји и сред ства јав ног ин фор ми са ња, лин гви стич ко
ма ни пу ли са ње све шћу вер ни ка, про бле ми ре ли гиј ског дис кур са, од -
но сно пи та ња ин тер ак ци је је зи ка ре ли ги је и се ку лар не сре ди не; (д)
функ ци о ни са ње је зи ка ре ли ги је у кон крет ним ет но кон фе си о нал -
ним и со ци јал но-исто риј ским кон тек сти ма, ин тер ак ци ја са крал них
и на ци о нал них је зи ка и књи жев но сти, ин тер ак ци ја ре ли гиј ских и
фол клор них тра ди ци ја и слич но (исп. БОГАЧЕВЬСКА 2011: 104–105).

1.2. Пред мет те о лин гви стич ких ис тра жи ва ња нај је згро ви ти је
би смо де фи ни са ли као је зик са крал ног и са крал но у је зи ку, од но сно
„по ја ве ре ли ги је ко је су на шле свој из раз и од раз у је зи ку, али и је -
зик као фор ма ре ли ги је, као на чин ма ни фе сто ва ња, кон зер ва ци је и
тран сми си је ре ли гиј ских са др жа ја“ (ГАДОМСКИЙ 2004: 66–67). Објек -
ти ис тра жи ва ња те о лин гви сти ке, сход но то ме, је су са крал ни је зик
(и са крал ни је зи ци), по ја ве у раз во ју лин гви сти ке усло вље не кон фе -
си о нал ним фак то ри ма, те о ри је о по ре клу је зи ка (пре све га те о ри ја
о бо жан ској су шти ни и по ре клу је зи ка), пи та ња функ ци о ни са ња је -
зи ка у до ме ну ре ли гиј ског, као и све по ја ве ко је су ве за не за са крал ну
сфе ру, а ко је су на шле свој од раз и из раз у је зи ку. Циљ те о лин гви -
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сти ке, пре ма А. К. Га дом ском, је сте из у ча ва ње све га што је ве за но за
са крал ну сфе ру, а што је на шло од ра за у је зи ку и што је фик си ра но
са мим је зич ким сред стви ма, као и при ме на ре зул та та до би је них
фун да мен тал ним ис тра жи ва њи ма. По сти за ње ово га ци ља вр ши се
по ступ ним ре ша ва њем ни за за да та ка, ме ђу ко ји ма су нај ва жни ји:
1. из бор ма те ри ја ла из од го ва ра ју ћих из во ра; 2. ана ли за до би је них
ма те ри ја ла; 3. ди фе рен ци ја ци ја екс цер пи ра ног ма те ри ја ла; 4. си -
сте ма ти за ци ја ма те ри ја ла; 5. ин те гра ци ја ма те ри ја ла; 6. при ме на ре -
зул та та у прак си (ГАДОМСКИЙ 2004: 67–68, ГАДОМСКИЙ 2006: 53–55).

1.3. Те о лин гви сти ка је лин гви стич ка ди сци пли на са сна жно из -
ра же ном ин тер ди сци пли нар ном ори јен та ци јом (ве зом са си сте мом
ре ли ги о ло шких и те о ло шких на у ка – ре ли ги о ло ги јом, исто ри јом
ре ли ги ја, пси хо ло ги јом ре ли ги је, со ци о ло ги јом ре ли ги је, фи ло со фи -
јом ре ли ги је, те о ло шком епи сте мо ло ги јом, си сте мат ском те о ло ги јом,
упо ред ном те о ло ги јом, ег зе ге зом са крал них тек сто ва и дру гим кон -
такт ним и ком пле мен тар ним ди сци пли на ма на ни воу сва ке кон фе -
си о нал не те о ло ги је по на о соб, на при мер – у хри шћан ској те о ло ги ји
– са би бли сти ком, дог ма ти ком, ли тур ги ком, исто ри јом хри шћан ске
Цр кве и по ме сних цр ка ва, оми ли ти ком, хим но гра фи јом, цр кве ном
му зи ко ло ги јом, ми си о ло ги јом и ко му ни ко ло ги јом Цр кве, и др.).

1.4. Ње не основ не кон сти ту ен те је су оп шта и пар ци јал на те о -
лин гви сти ка. Оп шта те о лин гви сти ка ори јен ти са на је на про у ча ва ње
гло бал них пи та ња, про бле ма, ка те го ри ја нај ве ћег сте пе на уоп ште но -
сти, уни вер за ли ја – ма ни фе ста ци ја са крал ног ко је мо гу би ти при сут -
не у би ло ком је зи ку, не ве за но за кон крет ну ре ли ги ју, кон фе си ју,
култ, де но ми на ци ју, на пи та ња ин тер пре та ци је је зи ка са кру ма и са -
крал ног у је зи ку у исто ри ји лин гви стич ке, те о ло шке, фи ло соф ске
ми сли, на те о риј ско-ме то до ло шке осно ве ис тра жи ва ња, про бле ма -
ти ку те о лин гви стич ке тер ми но ло ги је и сл., док се пар ци јал на ба ви
ма ни фе ста ци ја ма кон крет не ре ли ги је (ју да и зма, хри шћан ства, исла -
ма, бу ди зма и др.), од но сно док три не од ре ђе не кон фе си је, кул та, де -
но ми на ци је, сек те, или кон крет ног, за те о лин гви сти ку ре ле вант ног
про бле ма у од ре ђе ном, кон крет ном је зи ку (ти па: лек си ка и фра зе о -
ло ги ја из сфе ре пра во слав не ду хов но сти у са вре ме ном срп ском
књи жев ном је зи ку, кон фе си о нал но мар ки ра ни фо нет ско-про зо диј ски
еле мен ти у го во ру но си ла ца пра во слав ног ре ли ги о лек та у ру ској
сре ди ни, гра фиј ско-ор то граф ске од ли ке об ли ко ва ња тек ста у ста -
ро о бред нич кој ли те ра ту ри на са вре ме ном ру ском је зи ку, итд).

1.5. Те о лин гви сти ка мо же има ти фун да мен тал ну и апли ка тив ну
усме ре ност. Апли ка тив на те о лин гви сти ка ве зу је се за под руч ја лек -
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си ко гра фи је (јед но је зич ни и пре вод ни реч ни ци ре ли ги о ло шке и те о -
ло шке тер ми но ло ги је, са крал не лек си ке, фра зе о ло ги је, афо ри сти ке),
нор ма ти ви сти ке – у пр вом ре ду про бле ма ти ка ор то гра фи је и ор то -
е пи је (при руч ни ци ко ји ма су об у хва ће ни про бле ми пра во пи сне и
из го вор не нор ме у сфе ри са крал не апе ла тив не и оно ма стич ке лек -
си ке, по себ но пи та ња ор то граф ског и ор то еп ског стан дар да у је зич -
ком из ра зу при пад ни ка од ре ђе них кон фе си ја, нпр. стан дар ди за ци ја
пи са ња те о ни ма, ха ги о ан тро по ни ма, хе ор то ни ма, екли си о ни ма, ти -
ту ла све ште них ли ца, на зи ва ад ми ни стра тив них је ди ни ца Цр кве и
дру гих вер ских за јед ни ца, на зи ва при пад ни ка кон фе си ја, ха ги о то -
по ни ма, ико ни ма, скра ће ни ца у са крал ном дис кур су са вре ме ног
срп ског је зи ка), као и за пи та ња лин гво ди дак ти ке (на ста ва ма тер њег
и стра ног је зи ка у те о ло шком обра зов ном про фи лу, пре зен та ци ја
ре ли гиј ски мар ки ра них је зич ких по ја ва и еле ме на та у на ста ви и
уче њу ма тер њег и стра ног је зи ка) и тра дук то ло ги је (те о ри је и тех -
ни ке пре во ђе ња те о ло шких тек сто ва и оних из сфе ре ду хов но сти).

2.0. У не ко ли ко прет ход них пу бли ка ци ја по ку ша ли смо да са -
гле да мо исто риј ски раз вој те о лин гви сти ке у европ ским окви ри ма, а
по себ но у сло вен ским зе мља ма у ко ји ма је ова на у ка до са да по сти гла
нај за па же ни је ре зул та те – Ру си ји, Укра ји ни и Пољ ској. Раз мо три ли
смо исто ри јат и ак ту ел но ста ње те о лин гви стич ких ис пи ти ва ња у
до ме ну функ ци о нал не сти ли сти ке, те о ри је жан ро ва, ана ли зе дис -
кур са, као и у сфе ра ма ис пи ти ва ња кон фе си о нал не мар ки ра но сти
је зич ких ни воа – лек си ко ло ги ји са фра зе о ло ги јом, лек си ко гра фи ји,
фо не ти ци, ак цен то ло ги ји, гра ма ти ци, лин гво кул ту ро ло ги ји. При ка за -
ли смо нај ва жни је ре зул та те мо но лин гвал них и кон фрон та ци о них,
фун да мен тал них и апли ка тив них те о лин гви стич ких ис тра жи ва ња у
оп штој лин гви сти ци, сла ви сти ци и стра ним фи ло ло ги ја ма по стиг ну -
те у сре ди на ма у ко ји ма је те о лин гви сти ка при ву кла па жњу ши ре
на уч не јав но сти и сход но то ме на и шла на аде кват ну ор га ни за ци о -
ну, ма те ри јал ну и ин сти ту ци о нал ну по др шку (исп. КОНЧАРЕВИЋ

2011в, КОНЧАРЕВИЋ 2011к, КОНЧАРЕВИЋ 2012б; би бли о граф ски пре -
глед сту ди ја, рас пра ва и де ла из те о лин гви сти ке кла си фи ко ван по
те мат ском прин ци пу да је мо у: КОНЧАРЕВИЋ, ГА ДОМСКИ 2014). Циљ
ово га ра да је сте при ка зи ва ње ак ту ел ног ста ња у срп ској те о лин гви -
сти ци, до ми нант них сфе ра ис тра жи ва ња (из син хро ниј ске пер спек -
ти ве) и ре зул та та по стиг ну тих у вре ме ну ње ног кон сти ту и са ња, на
осно ву би бли о граф ске гра ђе за пе ри од од 2000. до 2013. го ди не, ко ја
је об у хва ти ла мо но гра фи је, сту ди је и члан ке об ја вљи ва не у пе ри о -
ди ци, те мат ским збор ни ци ма и збор ни ци ма са на уч них ску по ва на
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срп ском је зич ком под руч ју (в. При лог). Ова гра ђа екс цер пи ра на је из
при мар них и се кун дар них из во ра, при че му су кон сул то ва на не са мо
фи ло ло шка и те о ло шка издања не го и из да ња из дру гих дру штве но -
-ху ма ни стич ких на у ка. Ра до ве срп ских лин гви ста об ја вљи ва не у
ино стран ству овом при ли ком не узи ма мо у об зир, по што би то из -
и ски ва ло пре тра жи ва ње ве ћег бро ја пер со нал них би бли о гра фи ја.
Ра до ви стра них лин гви ста об ја вље ни на стра ни ца ма срп ских гла си ла,
с об зи ром на ин тен ци ју ауто ра да при ка жу кон сти ту и са ње срп ске
те о лин гви сти ке, у овом би бли о граф ском при ка зу та ко ђе су из у зе ти.
Ин те грал ни увид у те о лин гви стич ку про дук ци ју у Ср би ји, Цр ној
Го ри и Ре пу бли ци Срп ској (укљу чу ју ћи и ра до ве стра них ауто ра ко -
ји су об ја вљи ва ли у до ма ћим ча со пи си ма и збор ни ци ма) за пе ри од
од 2000. до 2013. пру жа би бли о гра фи ја ко ју је из ра дио Ср ђан Пе -
тро вић, а ко ја об у хва та пре ко 350 је ди ни ца (ПЕ ТРО ВИЋ 2015).

2. 1. Те о лин гви сти ка се, ка ко ће мо по ка за ти у из ла га њу ко је сле -
ди, на срп ском је зич ком под руч ју (Ср би ја, Цр на Го ра, Ре пу бли ка
Срп ска) раз ви ја у раз ли чи тим прав ци ма, об у хва та ју ћи ско ро све
обла сти ис тра жи ва ња ко је су уоче не у дру гим сло вен ским зе мља ма.
На уч ни рад од ви ја се на фи ло ло шким (Бе о град, Ба ња лу ка, Ник шић,
Ко сов ска Ми тро ви ца), фи ло зоф ским (Но ви Сад, Ниш) и бо го слов ским
фа кул те ти ма (Бе о град, Ис точ но Са ра је во) и у на уч ним ин сти ту ти ма
(Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Ин сти тут за те о ло шка ис тра жи ва ња
у Бе о гра ду), с тим што је на уч ни рад углав ном ин ди ви ду а лан. Ко -
лек тив ни рад до са да је био ве зи ван за из да ва ње по себ них збор ни ка
ра до ва – јед ног у из да њу Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та (ГА -
ДОМ СКИ, КОН ЧАРЕВИЋ 2012) и дру гог у из да њу СА НУ (ГРКОВИЋ-МЕЈ ЏОР,
КОН ЧАРЕВИЋ 2013). За са да не по сто ји по се бан про је кат из обла сти
те о лин гви сти ке ни ти спе ци ја ли зо ва ни ча со пис. Ра до ви те о лин гви -
стич ког ка рак те ра об ја вљи ва ни су пре вас ход но у ча со пи си ма Бо го -
сло вље (Бе о град), Го ди шњак Бо го слов ског фа кул те та (Фо ча),
Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик (Но ви Сад), Збор -
ник Ма ти це срп ске за сла ви сти ку (Но ви Сад), Збор ник Ма ти це
срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку (Но ви Сад), Ју жно сло вен ски
фи ло лог (Бе о град), На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не (Бе о -
град), Наш је зик (Бе о град), Ок то их (Ник шић), Pre vo di lac (Бе о град),
При ло зи про у ча ва њу је зи ка (Но ви Сад), Re li gi ja i to le ran ci ja (Но ви
Сад), Рус ский язык как ино сла вян ский (Бе о град), Са бор ност (По -
жаре вац), Сми сао (Ник шић), Сла ви сти ка (Бе о град), Срп ски је зик
(Бе о град–Кра гу је вац–Ник шић), Стил (Бе о град), Те о ло шки по гле ди
(Бе о град), Фи ло лог (Ба ња лу ка), Цр кве не сту ди је (Ниш), као и у

Српска теолингвистика данас 163



збор ни ци ма са на уч них ску по ва (Срп ска те о ло ги ја у ХХ ве ку – до
са да је иза шло двадесет збор ни ка, Срп ска те о ло ги ја да нас – до са -
да је иза шло седам збор ни ка, и др.).

3. 1. За на уч на ис тра жи ва ња из обла сти те о лин гви сти ке од по -
себ ног је зна ча ја утвр ђи ва ње ње них ме то до ло шких осно ва. Овом
про бле ма ти ком до ма ћи ауто ри ба ви ли су се са раз ли чи тих аспе ка -
та. Те о риј ско-ме то до ло шким пи та њи ма те о лин гви сти ке, пре све га
на чел ним по ста вља њем од но са је зик – ду хов ност ба ви ли су се и
лин гви сти и те о ло зи. По глед на је зич ки фе но мен у кон тек сту основ -
них ка те го ри ја те о ло ги је и пра во слав не ду хов но сти, са ис ти ца њем
ико нич но сти је зи ка, ње го вог хри сто ло шког, све то тро јич ног и екли -
си јал ног ка рак те ра, за сно ван је у: ЛУБАРДИЋ 2000; КОНЧАРЕВИЋ

2004а; РАДОВИЋ 2010; НИКИТОВИЋ 2012; РАДИЋ 2012. Па три стич ка
схва та ња о ге не зи и су шти ни је зи ка, ње го вим функ ци ја ма, фе но ме -
ну мул ти лин гви зма и рав но прав но сти је зи ка као те ла но во за вет не
по ру ке Цр кве пред мет су ис тра жи ва ња: КОНЧАРЕВИЋ 2002а, КОН ЧА -
РЕ ВИЋ 2011ж. Би блиј ским и ли тур гиј ским ди мен зи ја ма је зич ког фе -
но ме на по све ће ни су ра до ви ВУЧКОВИЋ 2012; ВУКАШИНОВИЋ 2013.
На мо но граф ском ни воу раз ли чи ти аспек ти ин тер ак ци је је зи ка и
пра во слав не ду хов но сти са гле да ва ју се у: КОНЧАРЕВИЋ 2006а. Спе -
ци фич но сти те о лин гви сти ке као на уч не ди сци пли не, ње не ме то до -
ло ги је и пој мов но-ка те го ри јал ног апа ра та, као и исто ри јат ње ног
кон сти ту и са ња на За па ду и Ис то ку раз мо тре ни су у: КОНЧАРЕВИЋ

2007б, КОНЧАРЕВИЋ 2009в, КОНЧАРЕВИЋ 2011в, КОНЧАРЕВИЋ 2011к,
КОНЧАРЕВИЋ 2012б. Ак ту ел ни за да ци и прав ци стра те ги је раз во ја
срп ске те о лин гви сти ке у кон тек сту са вре ме них кре та ња у овом до -
ме ну на ши рем сло вен ском про сто ру пред мет су раз ма тра ња у:
КОНЧАРЕВИЋ 2012к, КОНЧАРЕВИЋ 2013и. Основ не ка те го ри је кон -
фрон та ци о не те о лин гви сти ке, по себ но по јам те о не ме као основ не
је ди ни це те о лин гви сти ке, ана ли зи ра не су у: КОНЧАРЕВИЋ 2013б,
КОНЧАРЕВИЋ 2013в.

3.2. Хро но ло шки по сма тра но, ин те ре со ва ње за те о лин гви стич -
ку про бле ма ти ку у срп ској сре ди ни от по че ло је од раз ма тра ња про -
бле ма ти ке са вре ме ног функ ци о ни са ња бо го слу жбе них је зи ка, што
је ко ре спон ди ра ло са по ра стом пре во ди лач ке про дук ци је у до ме ну
ли тур ги ке и хим но гра фи је (пре глед ове про дук ци је да је мо у: КОН -
ЧА РЕВИЋ 2014, КОНЧАРЕВИЋ 2015) и тен ден ци јом ка по ве ћа ва њу уде ла
са вре ме ног срп ског стан дард ног је зи ка у бо го слу же њу, у скла ду са
по ли ти ком ли тур гиј ске об но ве у Пра во слав ној цр кви (о ово ме де таљ -
ни је в. ВУКАШИНОВИЋ 2001: 105–163). Јед на мо но гра фи ја (БАЈИЋ
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2007а) и ве ћи број ра до ва по све ће ни су про бле ма ти ци со ци о лин гви -
стич ких аспе ка та пре фе рен ци је тра ди ци о нал ног или са вре ме ног
бо го слу жбе ног из ра за (КОНЧАРЕВИЋ 2000а; БАЈИЋ 2006а), про бле ма ти -
ци функ ци о ни са ња цр кве но сло вен ског је зи ка у са вре ме ним окол но -
сти ма (БАЈИЋ 2005б, БАЈИЋ 2006б; КОНЧАРЕВИЋ 2001б, КОН ЧА РЕ ВИЋ

2003в, КОНЧАРЕВИЋ 2008а; ТЕРЗИЋ 2001), нор ма ти ви стич ким за хва -
ти ма у цр кве но сло вен ском је зи ку вр ше ним то ком ХХ ве ка (КОН ЧА -
РЕ ВИЋ 2004в, КОНЧАРЕВИЋ 2005а; РАНКОВИЋ 2009), срп ском је зи ку у
ње го вом ли тур гиј ском функ ци о ни са њу (БАЈИЋ 2007д, БАЈИЋ 2007ђ),
је зич кој по ли ти ци и је зич ком пла ни ра њу у срп ској и дру гим сло -
вен ским цр ква ма (БАЈИЋ 2007б; КОНЧАРЕВИЋ 2006в, КОНЧАРЕВИЋ

2007в; ТИРОВА 2005), као и те о риј ско-ме то до ло шким аспек ти ма пре -
во ђе ња бо го слу жбе них тек сто ва (БАЈИЋ 2006в). Со ци о лин гви стич ка
про бле ма ти ка ис пи ти ва на је и на ма те ри ја лу ре ли ги о лек та при пад -
ни ка пра во слав не цр кве (кли ри ка и уцр кве ње них вер ни ка) у ру ској
и срп ској сре ди ни (КОНЧАРЕВИЋ 2012а, КОНЧАРЕВИЋ 2012з, КОН ЧА -
РЕ ВИЋ 2013ж, КОНЧАРЕВИЋ 2013к), као и на ма те ри ја лу ре ли ги о лек -
та не ких при пад ни ка Ислам ске за јед ни це (ЧИРГИЋ 2007а, ЧИРГИЋ

2007б). Ути цај кон фе си о нал них фак то ра на је зич ке и ет нич ке про -
це се на Ко со ву и Ме то хи ји са гле дан је у: РЕ ЉИЋ 2008.

3.3. Кон фе си о нал на мар ки ра ност је зич ких ни воа нај ви ше је ис -
пи ти ва на на ма те ри ја лу лек си ке. Не ко ли ко ра до ва ба ви се лек си ком
из сфе ре пра во слав не ду хов но сти у срп ском је зи ку (БАЈИЋ 2009а,
БАЈИЋ 2010б; ЈОВАНОВИЋ-СИМИЋ 2012; ЛЕВУШКИНА 2013) и ње ном
лек си ко граф ском об ра дом (БАЈИЋ 2007г, БАЈИЋ 2010а, БАЈИЋ 2012;
ВУЛОВИЋ 2012а; РИСТИЋ 2010). Са ста но ви шта кон так то ло ги је зна -
ча јан је рад о лек си ци из сфе ре пра во слав не ду хов но сти у тур ском
је зи ку (ВУЛОВИЋ 2012а). Кон фрон та ци о ној ана ли зи лек си ке из сфе ре
пра во слав не ду хов но сти у срп ском и ру ском је зи ку и им пли ка ци ја ма
по пре вод ну лек си ко гра фи ју по све ће но је не ко ли ко ра до ва: КОН ЧА РЕ -
ВИЋ 2012г, РАДОВАНОВИЋ 2012 и КОНЧАРЕВИЋ 2012ж. Лек сич ки си стем
пра во слав ног со ци о лек та у ру ском и срп ском је зи ку пред ста вљен је
у: КОНЧАРЕВИЋ 2012в. Из обла сти ис пи ти ва ња асо ци ја тив но-вер бал -
не мре же го вор ни ка срп ског је зи ка за те о лин гви сти ку је од зна ча ја
рад СТЕФАНОВИЋ 2013. Ис пи тан је и ве ћи број кон це па та ре ле вант -
них за са гле да ва ње те и стич ке сли ке све та из мо но лин гвал не
(РИСТИЋ 2012, РИСТИЋ 2013) и кон фрон та ци о не пер спек ти ве (КЕРКЕЗ

2007, КЕРКЕЗ 2013; МАРИЋ 2013; ПРОХОРОВА 2009, ПРОХОРОВА 2010;
РАДИЋ-ДУГОЊИЋ 2003; ТРНАВАЦ 2001). Тер ми но си стем те о ло шких
ди сци пли на та ко ђе је пред ста вљао пред мет ин те ре со ва ња ис тра -
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жи ва ча, укљу чу ју ћи тра дук то ло шке аспек те и аспек те се ман тич ког
раз во ја кључ них тер ми на из обла сти пра во слав не дог ма ти ке (ЂОГО

2008; ФЕ МИЋ КАСАПИС 2009а, ФЕМИЋ КАСАПИС 2009б, ФЕМИЋ

КАСАПИС 2010а, ФЕМИЋ КАСАПИС 2010б), хри шћан ске ети ке и Пре -
да ња Цр кве (БАЈИЋ 2007в; ВЕШОВИЋ 2010, ВЕШОВИЋ 2011, ВЕШОВИЋ

2012, ВЕ ШО ВИЋ 2013; РАНКОВИЋ 2010, РАНКОВИЋ 2012). Од ли ке уско -
струч не тер ми но ло ги је ди сци пли на ко је кон сти ту и шу те о ло ги ју
раз мо тре не су у: КНЕЖЕВИЋ 2013б, а на че ла ње не лек си ко граф ске
об ра де у: КОН ЧА РЕВИЋ 2011д. Иза шло је и не ко ли ко лек си ко граф -
ских оства ре ња – пре вод них те о ло шких реч ни ка (ВУКИЧЕВИЋ 2004;
ДОБРИЋ 2008; ЈАН ДРОКОВИЋ 2007; КОНЧАРЕВИЋ 2012и).

3.4. Фра зе о ло шке и па ре ми о ло шке је ди ни це са хри шћан ским
ком по нен та ма ис тра же не су у ма њем бро ју ра до ва (СТОШИЋ 2003;
ИВА НОВИЋ 2006; ПЕЈАНОВИЋ 2012; ВУЛОВИЋ 2013; ДРАГИЋЕВИЋ 2013).
Но ми на ци о не је зич ке је ди ни це – лек си ка ре а ли ја, оно ма сти ка, фра -
зе о ло ги ја, па ре ми о ло ги ја, афо ри сти ка, го вор на ети ке ци ја – ана ли -
зи ра не су у лин гво кул ту ро ло шким ра до ви ма на ма те ри ја лу срп ског
(КОНЧАРЕВИЋ 2001а), ру ског (КОНЧАРЕВИЋ 2006д), цр кве но сло вен -
ског је зи ка (КОНЧАРЕВИЋ 2006ђ), као и кон фрон та ци о но, на ру ско -
-срп ском пла ну (КОНЧАРЕВИЋ 2000б, КОНЧАРЕВИЋ 2008д).

3.5. Ма ло број ни су ра до ви по све ће ни дру гим је зич ким ни во и -
ма из те о лин гви стич ке пер спек ти ве. Гра фиј ско-ор то граф ски ни во
у до ме ну са крал ног на ма те ри ја лу срп ског и ру ског је зи ка ана ли зи ра
се у: КОНЧАРЕВИЋ 2009, КОНЧАРЕВИЋ 2013, а из ве сне син так сич ке
по ја ве и еле мен ти у: ПРАЛИЦА 2003; БАБИЋ 2006; ВОЈВОДИЋ 2011.

3.6. Функ ци о нал на сти ли сти ка, те о ри ја жан ро ва и сти ли сти ка
ре сур са пред ста вља ли су за па же но по ље ин те ре со ва ња срп ских
лин гви ста ко ји су се ба ви ли је зи ком са крал ног. По јам са крал ног
сти ла, од но сно са крал ног функ ци о нал но стил ског ком плек са и ње -
го вих кон сти ту ен ата са гле дан је у: КНЕЖЕВИЋ 2009, КНЕЖЕВИЋ 2010б,
КНЕЖЕВИЋ 2013а; КОНЧАРЕВИЋ 2012е, КОНЧАРЕВИЋ 2012з. Од сти ло ва
ко ји кон сти ту и шу са крал ни функ ци о нал но стил ски ком плекс нај ви ше
је, за раз ли ку од дру гих сло вен ских сре ди на1, раз ма тран те о ло шки
на уч ни стил, на ма те ри ја лу ру ског, ен гле ског и срп ског је зи ка (КОН -
ЧА РЕВИЋ 2010а, КОНЧАРЕВИЋ 2010б; КНЕЖЕВИЋ 2011б, КНЕ ЖЕ ВИЋ

2012а, КНЕЖЕВИЋ 2012б, КНЕЖЕВИЋ 2012в). Сле ди књи жев но у мет -
нич ки стил у до ме ну пра во слав не ду хов но сти (ВУЧКОВИЋ-БАУК
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2010; НИКИТОВИЋ 2013), у чи јем окви ру су са гле да не и ка рак те ри -
сти ке је зич ко-стил ског из ра за зна ме ни тих ду хов ни ка ХХ ве ка епи -
ско па Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа (БАЈИЋ 2008б; ЦРЊАК 2009; ШТАС НИ

2013), ар хи ман дри та Ју сти на По по ви ћа (НИКИТОВИЋ 2009; КОН ЧА -
РЕ ВИЋ 2011а), игу ма на Се ра фи ма Џа ри ћа (ЛЕВУШКИНА 2012) и па -
три јар ха Па вла Стој че ви ћа (ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ 2013; СИМИЋ 2013),
као и сти ли стич ке од ли ке Ву ко вог пре во да Но вог за ве та (СИМИЋ

2012) и ду хов не про зе но ви јих срп ских књи жев ни ка (БО ЈОВИЋ 2006;
РЕБИЋ 2006; ЂОРЂЕВИЋ 2009). Из обла сти са крал не ге но ло ги је срп -
ски лин гви сти фо ку си ра ли су се на је згре не жан ро ве – по сла ни цу
(КОНЧАРЕВИЋ 2011з, КОНЧАРЕВИЋ 2013ј; МИЉКОВИЋ 2011; ПРАЛИЦА

2006), про по вед (ШТАС НИ 2008; ЂОРЂЕВИЋ 2009) и мо ли тву, за са да
са огра ни ча ва њем на хим но граф ски жа нр ака ти ста (ЈО ВИЋ 2009;
БАЈИЋ 2011; ЧАРКИЋ 2011).

3.7. У обла сти те о ри је дис кур са ис тра жи ва чи су се фо ку си ра ли
на ли тур гиј ски (БАЈИЋ 2003, БАЈИЋ 2005а, БАЈИЋ-ЛЕВУШКИНА 2012;
КОНЧАРЕВИЋ 2007г; ТАДИЋ 2008) и дис курс те о ло ги је (ТОДОРОВИЋ

2009; КНЕЖЕВИЋ 2010в). По себ но је раз мо трен са крал ни го вор ни
до га ђај са ста но ви шта ње го вих кон сти ту е на та – адре сан та, адре са та,
вре ме на, ме ста и дру гих ре ле вант них окол но сти (ПИПЕР 2013). На
под руч ју те о ри је ко му ни ка ци је пред мет ис тра жи ва ња би ле су нор ме,
тра ди ци је, вер бал на и не вер бал на сред ства са крал не ко му ни ка ци је,
при че му су при ме ње на сва три мо де ла де скрип ци је – си ту а ци о ни,
аспе кат ски и па ра ме тар ски (мо но граф ски је ово под руч је об ра ђе но
у: КОНЧАРЕВИЋ 2013). Те о риј ско-ме то до ло шког ка рак те ра су ра до ви
КОНЧАРЕВИЋ 2010д, КОНЧАРЕВИЋ 2010ђ, а у ви ше ис тра жи ва ња раз ма -
тра на је аскет ска ко му ни ка ци о на кул ту ра код Ср ба и Ру са (КОН ЧА -
РЕВИЋ 2006б, КОНЧАРЕВИЋ 2007а, КОНЧАРЕВИЋ 2009г) и у уда ље ни јим
кул ту ра ма (КОНЧАРЕВИЋ 2008в, КОНЧАРЕВИЋ 2009б). Ис пи та на је и
ко му ни ка ци о на лич ност па ро хиј ског све ште ни ка (КОН ЧА РЕ ВИЋ 2010в,
КОНЧАРЕВИЋ 2010г), као и ко му ни ка ци о не нор ме ру ских ста ро о -
бред ни ка (КОНЧАРЕВИЋ 2011ђ).

3.8. На у ка о пре во ђе њу по ка за ла се као за ни мљи во под руч је ис -
пи ти ва ња са те о лин гви стич ког ста но ви шта. Лек сич ко-се ман тич ки
и сти ли стич ки про бле ми пре во ђе ња те о ло шких тек сто ва и тек сто -
ва из обла сти пра во слав не ду хов но сти пред мет су јед не мо но гра фи -
је (КНЕ ЖЕ ВИЋ 2010в), као и ра до ва: КНЕЖЕВИЋ 2010а, КНЕЖЕВИЋ

2010б, КНЕ ЖЕВИЋ 2011а; РАКИЋ 2012, док се про бле ми пре во ђе ња
лек си ке из сфе ре пра во слав не ду хов но сти раз ма тра ју у: БАЈИЋ 2008а.
Ин те ре со ва ње је ис по ље но за про бле ма ти ку пре во ђе ња Но вог За ве -
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та (РАКИЋ 2005; КОНЧАРЕВИЋ 2008б; САМАРЏИЈА ГРЕК 2011; ТО ДО РО -
ВИЋ 2011; ДРАГУТИНОВИЋ 2012а, ДРАГУТИНОВИЋ 2012б, ДРАГУ ТИ НО -
ВИЋ 2013) и Ли тур ги је Св. Јо ва на Зла то у ста (ВУКАШИНОВИЋ 2010).

3.9. Област лин гво ди дак ти ке пред ста вље на је ра до ви ма ве за -
ним за ме то ди ку на ста ве цр кве но сло вен ског је зи ка – кон цеп циј ске
осно ве и ку ри ку лар на ре ше ња (БАЈИЋ 2007е, КОНЧАРЕВИЋ 2005б,
КОНЧАРЕВИЋ 2006г, КОНЧАРЕВИЋ 2011б, КОНЧАРЕВИЋ 2011л, КОН ЧА -
РЕ ВИЋ 2013д, КОНЧАРЕВИЋ 2013л), као и за на ста ву стра них је зи ка у
те о ло шком про фи лу (КОНЧАРЕВИЋ 2002б, КОНЧАРЕВИЋ 2002в; БАЛ -
ТИЋ 2013). Из да та су и два уџ бе ни ка стра них је зи ка за сту ден те те -
о ло ги је (КОНЧАРЕВИЋ 2011и; ВУЈОВИЋ 2012).

4.1. У срп ској сре ди ни те о лин гви сти ка се још увек на ла зи у фа -
зи кон сти ту и са ња. Ипак, сти че се ути сак да је ова ди сци пли на у Ср -
би ји, Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској до спе ла до мо мен та у ко ме
ви ше ни је до вољ но осла ња ти се на ен ту зи ја зам и ини ци ја ти ву по -
је ди на ца за ин те ре со ва них за њен раз вој. По глед у бу дућ ност срп ске
те о лин гви сти ке у овом мо мен ту, по на шем ми шље њу, из и ску је раз -
ра ду јед не ком плек сне и ви ше ди мен зи о нал не стра те ги је раз во ја (о
ово ме де таљ ни је в. КОНЧАРЕВИЋ 2012к, КОНЧАРЕВИЋ 2013и). Но си о -
ци ин сти ту ци о нал ног раз во ја те о лин гви сти ке, по са мој при ро ди ове
на уч не ди сци пли не, мо гу би ти ви со ко школ ске и на уч но и стра жи -
вач ке ин сти ту ци је чи ја је де лат ност ве за на за под руч ја те о ло ги је,
ре ли ги о ло ги је са кон такт ним и ком пле мен тар ним ди сци пли на ма
(со ци о ло ги ја ре ли ги је, исто ри ја ре ли ги је, пси хо ло ги ја ре ли ги је, фи -
ло со фи ја ре ли ги је и др.), кул ту ро ло ги је и фи ло ло ги је (оп ште, кла -
сич не, срп ске и сло вен ске, стра них фи ло ло ги ја).

Срп ска те о лин гви сти ка, ка ко по ка зу је овај пре глед ње них до -
са да шњих ис тра жи вач ких пре о ку па ци ја, пред ста вља ди сци пли ну
у успо ну ко ја, уко ли ко бу де пра ти ла тен ден ци је у европ ској, а по -
себ но сло вен ској на у ци, по тен ци јал но рас по ла же ши ро ким спек -
тром фун да мен тал них под руч ја ис пи ти ва ња (у раз до бљу од 2000. до
2013. до ми нант на су би ла пи та ња те о риј ско-ме то до ло шких осно ва
те о лин гви сти ке, са вре ме ног функ ци о ни са ња бо го слу жбе них је зи ка,
кон фе си о нал не мар ки ра но сти је зич ких ни воа, функ ци о нал не сти ли -
сти ке, ге но ло ги је и сти ли сти ке ре сур са, те о ри је дис кур са) и сфе ра
при ме не (лек си ко гра фи ја, тра дук то ло ги ја, лин гво ди дак ти ка). За то је
ње на пер спек ти ва у на ред ном пе ри о ду – ка дров ско ја ча ње, про ду -
бљи ва ње по сто је ћих спо зна ја, про дор на но ва под руч ја ис пи ти ва ња,
уса вр ша ва ње ме то до ло шког апа ра та и пра ће ње ак ту ел них трен до ва
у свет ским окви ри ма. Ако овај рад пру жи под стрек за њен бу ду ћи
раз вој, сма тра ће мо да је по сти гао свој циљ.
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Ксения E. Кончаревич
Срджан Р. Петрович

СЕРБСКАЯ ТЕОЛИНГВИСТИКА СЕГОДНЯ:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Р е з ю м е

В ра бо те пред ла га ет ся об зор основ ных на пра вле ний ис сле до ва ний в серб -
ской те о лин гви сти ке (в сфе рах общ ей лин гви сти ки, сер би сти ки и сла ви сти ки, а
так же ино стран ных фи ло ло гий), с уче том ва жне й ших ре зу ль та тов, до стиг ну тых
в фун да мен та ль ных и при клад ных аспек тах из у че ния язы ка са кру ма (из син хро -
ни че ской пер спек ти вы), ко то рые из ла га ют ся в мо но гра фи че ских пу бли ка ци ях,
тру дах, опу бли ко ван ных в те ма ти че ских сбор ни ках, сбор ни ках ма те риа лов на -
уч ных кон фе рен ций и в на уч ных жур на лах в Сер бии, Чер но го рии и Серб ской
Ре спу бли ке (с би бли о гра фи че ски ми ре фе рен ца ми за пе ри од с 2000 по 2013 год).

Серб ская те о лин гви сти ка, хо тя на хо дит ся в ста дии на уч но го ста но вле ния,
по тен ци а ль но рас по ла га ет ши ро ким спек тром фун да мен та ль ных ис сле до ва ний
(в ана ли зи ру е мый пе ри од пре о бла да ли во про сы те о ре ти че ских и ме то до ло ги че -
ских основ те о лин гви сти ки, со вре мен но го функ ци о ни ро ва ния бо го слу жеб ных
язы ков, кон фес си о на ль ной мар ки ро ван но сти язы ко вых уров ней, функ ци о на ль -
ной сти ли сти ки, ге но ло гии, сти ли сти ки ре сур сов, те о рии дис кур са) и прак ти че -
ских сфер при ме не ния (лек си ко гра фия, на у ка о пе ре во де, лин гво ди дак ти ка). Ее
пер спек ти ва – укре пле ние свя зей с ве ду щ и ми цен тра ми те о лин гви сти ки в сла -
вянском ми ре и ши ро кое при вле че ние ис сле до ва те лей фи ло ло ги че ско го и бо го -
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слов ско го про фи лей к рас про стра не нию и усо вер шен ство ва нию дан ной обла сти
на у ки.

Клю че вые сло ва: те о рия и ме то до ло гия лин гви сти ки, серб ская лин гви сти -
ка, те о лин гви сти ка, общ ая лин гви сти ка, сер би сти ка, сла ви сти ка, ино стран ные
фи ло ло гии, язык са кру ма, кон фес си о на ль ная мар ки ро ван но сть язы ко вых уров -
ней, са кра ль ный фун ци о на ль но-сти ле вой ком плекс, ре ли ги о зный дис курс.

Ksenija J. Končarević
Srđan R. Petrović

SERBIAN THEOLINGUISTICS TODAY:
RESEARCH ISSUES AND RESULTS

S u m m a r y

The es say gi ves a sur vey of ba sic re se arch di rec ti ons in Ser bian the o lin gu i stics (in
the fi elds of ge ne ral lin gu i stics, Ser bian stu di es, Sla vic stu di es and fo re ign phi lo logy),
and pre sents the most im por tant ac hi e ve ments in the fun da men tal and ap pli ca ti ve fi -
elds of the study of the sac ral lan gu a ge (from the synchro nic per spec ti ve) which are
pre sen ted in mo no graphs, pa pers pu blis hed in the ma tic ant ho lo gi es, pro ce e dings of
sci en ti fic con fe ren ces and sci en ti fic jo ur nals in Ser bia, Mon te ne gro and the Re pu blic
of Srp ska (with bi bli o grap hic re fe ren ces for the 2000–2013 pe riod).

Ser bian the o lin gu i stics, alt ho ugh in the sta ge of sci en ti fic con sti tu tion, po ten ti ally
has a wi de ran ge of fun da men tal are as of study (so me of the main is su es from 2000 to
2013 we re the o re ti cal and met ho do lo gi cal ba sis of the o lin gu i stics, mo dern fun cti o -
ning of li tur gi cal lan gu a ges, con fes si o nal mar ked ness of lan gu a ge le vels, fun cti o nal
styli stics, ge no logy and styli stics of re so ur ces, di sco ur se the ory) and sphe res of ap pli -
ca tion (le xi co graphy, tra duc to logy, lin gu o di dac tics). Its per spec ti ve in the for thco ming
pe riod li es in stren gthe ning the ti es with le a ding cen tres of the o lin gu i stics in the Sla -
vic world and the in te gra tion of re se ar chers of phi lo lo gi cal and the o lo gi cal pro fi les in
or der to furt her its de ve lop ment.

Keywords: the ory and met ho do logy of lin gu i stics, Ser bian lin gu i stics, the o lin gu -
i stics, ge ne ral lin gu i stics, Ser bian stu di es, Sla vic stu di es, fo re ign phi lo logy, sac ral lan -
gu a ge, con fes si o nal mar ked ness of lan gu a ge le vels, sac ral fun cti o nal styli stic com -
plex, re li gi o us di sco ur se.
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